
Českomoravský klub chovatelů barvářů, z. s. 

 

 

Zápis 

ze schůze výboru ČMKCHB č. 2/2020, 

která se konala dne 25.6.2020, od 1000 hod v v hotelu U Jiřího, Humpolec 

 

Přítomni: 

1) Ing. Jaroslav Nerad 

2) Ladislav Varvařovský 

3) Ing. Luboš Vodolan 

4) Bc. Marek Nekl 

5) Ota Buršík 

6) Ing. Marek Kraus 

7) Ing. Josef Kapras 

 

Omluven: 

           Z části schůze se omluvil Ing. Jaroslav Nerad pro vyšetření u lékaře 

Za kontrolní komisi: Martin Novotný 

 

 



Průběh schůze: 

 

1. Zapisovatelem schůze byl zvolen Ota Buršík 

2. Národní soutěž 

Národní soutěž v roce 2021 bude pořádána na LZ Kladská. Termín bude stanoven po 

dohodě s LZ Kladská. 

3. Stav účtu a pokladny 

Stav na účtech k 24.6.2020: 827.683,22 Kč 

Stav pokladny k 24.6.2020: 14.099,00 Kč 

Starý účet u České spořitelny bude do 31.7.2020 zrušen. Zbývající prostředky budou 

převedeny na nový účet u Fio banky. Zrušením účtu jsou pověřeni Ing. Jaroslav Nerad 

a Ing. Zdeněk Havlíček. 

4. 5. Speciální výstava barvářů 

Výstava je pořádána dne 5.9.2020 v Lázních Leopoldov – Smraďavka.  

Rozhodčími jsou: Milan Pavlík, Ing. Ľudovít Pitoňák, Lenka Frnčová 

Organizací výstavy jsou pověřeni členové oblasti č.6 

5. Členská schůze a schůze výboru 

Dne 4.9.2020 v 1900 hod v Lázních Leopoldov – Smraďavka se bude konat členská 

schůze. 

Schůze výboru bude od 1400 hod 

Ubytování si je možné domluvit na tel. čísle: +420 572 595 118 

6. Regionální soutěž barvářů o „Moravský pohár“ 2020 

Výbor odsouhlasil na soutěž dotaci ve výši 15.000,- Kč. 

7. Výstavy v roce 2021 

V květnu bude pořádána klubová výstava v Kolesách. Začátkem září bude pořádána 

speciální výstava na Moravě.  

Termíny výstav budou upřesněny po vydání termínů mezinárodních výstav. 

8. Soutěže v roce 2021 a dále 



V průběhu měsíce května bude pořádat oblast č.7 regionální soutěž „Krušnohorské 

derby“. 

Na podzim bude uspořádána „Celostátní soutěž o putovní cenu“ na LZ Kladská. 

Do budoucna je uvažováno, že bude ukončena soutěž „Krušnohorské derby“ a bude 

nahrazena regionální soutěží s pracovním názvem: soutěž o „Pohár Koruny České“. 

Soutěž by měla putovat po oblastech. Představa je, že se v jednom roce budou pořádat 

2 regionální soutěže jako nominace na celostátní soutěž a v následujícím roce by byla 

pořádána „Celostátní soutěž o putovní cenu.  

9. Výroba klubových desek 

Výbor odsouhlasil výrobu 1.000,- ks klubových desek pro potřeby výstav, soutěží, 

konferencí a dalších akcí pořádaných klubem. Náklad na výrobu nepřesáhne částku 

9.000,- Kč. 

Desky budou u předsedy klubu a u pokladníka. 

10. Ing. Jaroslav Nerad musel opustit jednání. 

11. Nová aplikace pro ČMKCHB, z.s. 

Pro potřeby klubu je připravována nová aplikace. Webové stránky barvar.eu budou i 

nadále v provozu. 

Nová aplikace bude umožňovat vedení matriky, přehled chovatelských stanic, nové 

vrhy, bude možnost si tam zadat svého psa a evidovat si tam dosledy, přehled o 

aktuálních chovných jedincích, bude umožňovat nabídku dosledů pro mysliveckou 

veřejnost, bude sloužit pro poradce chovu pro vyhledání vhodných chovných psů ke 

krytí a další. 

Aplikace je nyní ve zkušebním režimu. Je tam již vedena matrika. 

Výbor pověřuje Otu Buršíka předjednat podmínky užívání aplikace, správu dat a 

ošetřit vlastnictví dat. 

Pro užívání aplikace ne nutno aby každý člen měl svou emailovou adresu a na ní 

dostane zvací email do aplikace. 

Důležité informace pro ty, kteří nebudou moci aplikaci využívat budou i nadále 

umisťovány na web barvar.eu. 

Spuštění aplikace bude oznámeno na našem webu. 

12. IHB konané na OMS Uherské Hradiště 

Výbor se seznámil s dostupnými materiály. Zkoušku složil vůdce Jindřich Řezáč a 

posuzujícím rozhodčím byl Ing. Zdeněk Havlíček. 



Z dostupných materiálů to vypadá, že byl vůdce a rozhodčí uveden v omyl, jednáním 

příslušného OMS. 

Výbor zaujme konečné stanovisko ke zkoušce po vyšetření a vydání stanoviska 

ČMMJ. 

Výbor žádá všechny vůdce a rozhodčí, aby si na stránkách klubu nebo na stránkách 

ČMMJ ověřili, zda může OMS, u kterého mají podanou přihlášku, zkoušku IHB 

pořádat. 

13. Informace poradců chovu 

V roce 2020 

HB: 3 vrhy, 23 štěňat, 2 feny mají nakryto (z toho je jedno zahraniční krytí), jsou 

vystaveny 2 krycí listy 

BB: 5 vrhů, 34 štěňat, 3 feny jsou nakryté, 1 fena nezabřezla, jsou vystaveny 2 krycí 

listy 

14. Přijímání členů 

Viz. Rozhodnutí výboru o vzniku členství k 25.6.2020, které je umístěno na stránkách 

klubu. 

 

V Humpolci, dne 25.6.2020 

 

                                                                                                           --------------------------------- 

                                                                                                 Ing. Jaroslav Nerad 

Zapsal: Ota Buršík 


